
 

 

ข้อมูลพืน้ฐานแปลงใหญ่ 

 

คาํชีแ้จง  

1. ข้อมูลพืน้ฐานแปลงใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐานแปลงใหญ่ ประกอบด้วย 1) ข้อมลูทัว่ไป 2) ข้อมลูแปลง 3) 

ข้อมลูเกษตรกรสมาชิก 4) การผลิตสินค้าหลกั 5) การตลาด/รูปแบบการจําหนา่ย 6) การบริหารจดัการ

แปลง  

7) การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่ 8) การกําหนดเปา้หมาย   

 หมายเหต ุสําหรับข้อมลูสว่นนีใ้ห้นําข้อมลูท่ีได้จดัเก็บไว้แล้วมาใช้ประโยชน์ในการ

กรอกข้อมลู ซึง่เป็นข้อมลูเดียวกนั (คงท่ี) 

 สว่นท่ี 2  รายงานผลการพฒันาตามแผนพฒันาแปลงใหญ่ ประกอบด้วย การ

เตรียมการ แผนและการดําเนินงาน และการบรูณาการการทํางาน  

 สว่นท่ี 3  ผลการดําเนินงาน ประกอบด้วย การลดต้นทนุการผลิต การเพิ่มผลผลิต  

การพฒันาคณุภาพ การตลาด และการบริหารจดัการ 

 หมายเหตุ  สําหรับการกรอกข้อมลูในสว่นท่ี 2 และ 3 เป็นข้อมลูท่ีต้องมีการรายงาน

ความก้าวหน้า ขอให้กรอกข้อมลูตามความเป็นจริงของแปลงท่ีเป็นอยู ่ 

2. ขอความร่วมมือท่านในการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มท่ีกาํหนด 

 3. หน่วยของสินค้า 

3.1 พืช หนว่ยเป็นกิโลกรัม 

3.2 ปศสุตัว์  

โคเนือ้ หน่วยเป็น ตวั 

โคนม หนว่ยเป็น กิโลกรัม 

3.3  ประมง หนว่ยเป็น กิโลกรัม 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานแปลงใหญ่ 

1. สถานท่ีตัง้แปลง  1. ข้อมูลท่ัวไป 

 ประเภทแปลงใหญ่ 

    ( / ) 1. แปลงต้นแบบ 76 จงัหวดั      (   ) 2. แปลงทัว่ไป    

(ต.ย.1) ช่ือแปลง แปลงปาล์มนํา้มนั  ตําบลทา่แซะ  อําเภอทา่แซะ  จงัหวดัชมุพร    

ท่ีตัง้ หมูท่ี่  10 หมูท่ี่  12 และหมูท่ี่  13  ตําบลทา่ข้าม  อําเภอท่าแซะ  จงัหวดัชมุพร 

 พกัิด   (ท่ีทําการกลุม่ X/Y )....E512090  N1179217 

( พิกดัแปลงใหญ่ E 510078-514500ถึงN1178170-1180916 ) 

ข้อมลู ณ วนัท่ี ..16........เดือน.........มีนาคม..............พ.ศ. .2559.............. 

2. ข้อมูลแปลง 

2.1 ช่ือผู้จดัการแปลง 

  ช่ือ-สกลุ..นายวิเชียร  ชาญสตบตุร   

ตําแหนง่  ผู้ อํานวยการนิคมสหกรณ์ทา่แซะ 

  หนว่ยงานต้นสงักดั.......กรมสง่เสริมสหกรณ์................................................. 

  หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถตดิตอ่ได้..089-8662491 

2.2 จํานวนเกษตรกรสมาชิก................................63...................................................ราย 

2.3 ชนิดสินค้าหลกั...........................................ปาล์มนํา้มนั................................................ 

 2.4 พืน้ท่ีผลิต.. 1,538..ไร่ กรณีไม้ผล พืน้ท่ีให้ผลผลิต..........ไร่ พืน้ท่ียงัไมใ่ห้ผลผลิต.....ไร่ 

2.5 แหลง่นํา้ในการผลิต 

( /  ) 1. ในเขตชลประทาน…….-.……..ไร่  

อยูใ่นเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานจงัหวดั................. 40.................หรือ 

โครงการสง่นํา้และบํารุงรักษา...................................................................................... 

( /  ) 2. นอกเขตชลประทาน....... 1,538..............ไร่ แหล่งนํา้จากไหน 

( /  ) 2.1 นํา้ฝน .................. 1,538............................................................ไร่  

(   ) 2.2 แหลง่นํา้ธรรมชาติ..................................................................................ไร่ 

(   ) 2.. แหลง่อ่ืนๆ ............................................................................................ไร่ 

(   ) 1) ฝาย (ระบช่ืุอฝาย).....................................พิกดั (X/Y)...................... 

(   ) 2) บอ่บาดาล ระบพุิกดั(X/Y)............................................................... 

(   ) 3) สถานีสบูนํา้ด้วยไฟฟ้าบ้าน...........................พิกดั (X/Y).................... 

(   ) 4 คลองธรรมชาต ิระบช่ืุอคลอง............................................................. 

 

 2.6 สภาพความเหมาะสมของพืน้ท่ี (zoning) กบัชนิดสนิค้าท่ีผลติอยูใ่นปัจจบุนั 
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( /  ) 1. S1 จํานวน 1,538..ไร่ สมาชิก........63.........ราย 

(   ) 2. S2 .จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 

(   ) 3. S3 จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 

(   ) 4. N จํานวน ................ไร่ สมาชิก.........................ราย 

2.7 มีศนูย์เรียนรู้การเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติสนิค้าเกษตรรวมอยูใ่นพืน้ท่ีตาํบลท่ีแปลงใหญ่ตัง้อยูห่รือไม ่

       ( /  ) 1. ไมม่ี  

   (   ) 2. มี  ระบสุนิค้าหลกัของ ศพก. ..................................  

                 (   ) 2.1 ศนูย์หลกั (   ) 2.2 ศนูย์เครือขา่ย 

3. ข้อมูลเกษตรกรสมาชกิ (เฉพาะในพืน้ท่ีแปลงใหญ่เทา่นัน้) 

3.1 การถือครองท่ีดินของเกษตรกรสมาชิก  

     (   ) 1. เช่า.......................................................ราย.............................................ไร่ 

     ( /  ) 2. ของตนเอง...........................63.............ราย............. 1,538.......       ........ไร่  

     (   ) 3. เช่าและของตนเอง..................................ราย.............................. .............ไร่ 

      (   ) 4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ.............................................ราย.............................................ไร่ 

 

3.2 พืน้ท่ีมีเอกสารสทิธ์ิ (หมายถงึเอกสารท่ีสามารถใช้แสดงสทิธิในการทําธุรกรรม) 

 (   ) 1. มี จํานวน……....63........ราย ..................................................................ไร่ 

 (   ) 2. ไมม่ี จํานวน....................ราย ..................................................................ไร่ 

3.3 การทําบญัชีต้นทนุอาชีพ จํานวน..........................ราย ไมทํ่าจํานวน......................ราย 

4. การผลิตสนิค้าหลัก 

4.1 ชนิดสนิค้า (ระบ)ุ...................ปาล์มนํา้มนั..............................................................ไร่ 

1) พนัธุ์ (ระบ)ุ ..........................................................จํานวน......................................ไร่ 

2) พนัธุ์ (ระบ)ุ ..........................................................จํานวน......................................ไร่ 

3) พนัธุ์ (ระบ)ุ ..........................................................จํานวน......................................ไร่ 

4) พนัธุ์ (ระบ)ุ ..........................................................จํานวน......................................ไร่ 

4.2 จํานวนครัง้ในการผลติ   

(   ) 1. จํานวน ....18.....ครัง้/ปี   (   ) 2. กรณีอ่ืนๆ   (ระบ)ุ............................................... 

     ลกัษณะการผลติ  (  / ) 1. ในฤด ู (   ) 2. นอกฤด ู

4.3 ช่วงเวลาผลผลติออกสูต่ลาด  

เดือน ปริมาณผลผลิตรวม (หนว่ย) 

มกราคม .......... 169,128................................. 

กมุภาพนัธ์ ............ 282,848..................................... 

มีนาคม ........................................... 

เมษายน ............................................ 

พฤษภาคม ............................................................ 
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มิถนุายน ........................................................... 

กรกฎาคม ........................................................... 

สิงหาคม ........................................................... 

กนัยายน ........................................................... 

ตลุาคม ........................................................... 

พฤศจิกายน ........................................................... 

ธนัวาคม ........................................................... 

ปริมาณผลผลิตรวม ........................................................... 

 

4.4 ต้นทนุการผลิตเฉล่ีย................................................................................บาท/หนว่ย  

4.5 ราคาขายผลผลิตเฉล่ีย.............................................................................บาท/หนว่ย 

4.6 การรับรองมาตรฐานระบบการผลิตในปัจจบุนั  

( /  ) 1. ไมมี่    

(    ) 2. มี ระบ ุ

(    ) 2.1 GAP จํานวน ...................กําลงัดําเนินการ................................ราย 

(    ) 2.2 เกษตรอินทรีย์ จํานวน .................................................................ราย 

(    ) 2.3 RSPO จํานวน .............................................................................ราย 

(    ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบ)ุ...................................................................................ราย 

5. การตลาด/รูปแบบการจําหน่าย 

5.1 รูปแบบการจําหนา่ย (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 

(   ) 1. ตา่งคนตา่งขาย  

(   ) 2. การบริหารจดัการผลผลิต (รวมกนัขาย) 

(   ) 3. Contract Farming 

(   ) 4. ประมลู 

( /  ) 5. อ่ืน ๆ (ระบ)ุสง่ผลผลิตให้โรงงานสกดันํา้มนัของสหกรณ์ซึง่เกษตรกรเป็นสมาชิก 

5.2 ผู้ รับซือ้ผลผลิตจากกลุม่สมาชิกแปลงใหญ่ (ระบช่ืุอ) (ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

( /  ) 1. สหกรณ์   นิคมสหกรณ์ทา่แซะ…………..…………………………… 

(   ) 2. โรงสี/โรงงาน....................................................................................................  

(   ) 3. ตลาดกลาง……………………….…………………………………………………… 

(   ) 4. บริษัท/ ห้างร้าน…………………………………………………………………… 

(   ) 5. วิสาหกิจชมุชน………………………………………………..…………………… 
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(   ) 6. พอ่ค้าคนกลาง………………………………………………..…………………… 

(   ) 7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................................................................... 

5.3 ลกัษณะการจําหนา่ย (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 

5.3.1 การคดัเกรด (   ) 1. ไมมี่  

( /  ) 2. มี ระบ.ุ. ปาล์มดบิคดักลบั... 

5.3.2 การสร้างมลูคา่เพิ่มในการจําหน่ายสินค้า 

(  / ) 1. ไมมี่  

(   ) 2. มี ระบ ุ(ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

(   ) 2.1 แปรรูปเบือ้งต้น 

(   ) 2.2 การบรรจภุณัฑ์สําหรับจําหนา่ย 

(   ) 2.3 อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................................................... 

6. การบริหารจัดการแปลง 

6.1 ทีมผู้จดัการแปลง ประกอบด้วย 

6.1.1 หนว่ยงานราชการ จํานวน......................... .10.........................ราย 

6.1.2 เกษตรกรสมาชิกแปลง จํานวน...................63...................ราย 

6.1.3 ภาคเอกชน จํานวน..................................................................ราย 

6.1.4 อ่ืนๆ (ระบ)ุ ...................................จํานวน................................ราย 

 

6.2 สถานภาพการรวมกลุม่/องค์กรการเกษตร  

(   ) 1. ยงัไมไ่ด้รวมกลุม่ 

( /  ) 2. รวมกลุม่แล้ว  เป็นแบบ 

( /   ) 2.1 สหกรณ์   (   ) 2.3 วิสาหกิจชมุชน  

(   ) 2.2 กลุม่เกษตรกร (นิติบคุล) (  / ) 2.4 อ่ืนๆ (ระบ)ุ .กลุม่ต้นแบบลดต้นทนุ..... 

6.3 แหลง่เคร่ืองจกัรกลการเกษตร (ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

( /  ) 1. ของกลุม่     (   ) 2. เชา่ (   ) 3. จ้าง   (   ) 4. ของเกษตรกรเอง    

 

7. การวิเคราะห์สภาพการผลิตและการตลาดของแปลงใหญ่  

(วิเคราะห์ก่อนจัดทาํแผนแปลงใหญ่ และจะต้องระบุแนวทางแก้ไขในแผน) 

 

ประเด็น ไมม่ีปัญหา มีปัญหา  หมายเหต ุ

7.1 สภาพแวดล้อมในการ

ผลติ 

 

......../.......... 

 

.................. 

ระบรุายละเอียดปัญหา 

.............................................................. 
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(1) คณุภาพดิน 

(2) คณุภาพ/ความ

เพียงพอของนํา้ 

      (3) อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ....................... 

........./......... 

.................. 

………………. 

.................. 

........./......... 

……………… 

.............................................................. 

ปริมาณนํา้การเกษตรไมเ่พียงพอกบัความต้องการ 

7.2 ปัจจยัการผลติ 

      (1) พนัธุ์ด ี

      (2) ปุ๋ ยและสารปรับปรุง

บํารุงดิน 

      (3) สารปอ้งกนักําจดั

ศตัรูพืช 

      (4) เคร่ืองจกัรกล/

เคร่ืองมือการเกษตร 

      (5) เงินทนุ 

      (6) แรงงาน 

 

......../.......... 

......../.......... 

.................. 

.........-......... 

.................. 

...........-........ 

.................... 

..................... 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

……………… 

……/………… 

………………. 

ระบรุายละเอียดปัญหา 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.. ........................................................... 

.……ขาดเงินทนุ…….............…………… 

……………………………………………………… 

7.3 เทคโนโลยีการผลติ 

7.3.1 ด้านพืช 

      (1) การเตรียมดิน/การ

ปรับปรุงบํารุงดิน 

      (2) การปลกู 

      (3) การใช้ปุ๋ ย 

      (4) การปอ้งกนักําจดั

ศตัรูพืช 

      (5) การให้นํา้/ระบบนํา้ 

      (6) การเก็บเก่ียว 

      (7) วิทยาการหลงัการ

เก็บเก่ียว 

 

........./......... 

........./......... 

......../.......... 

........./......... 

........-.......... 

.................. 

........-.......... 

....... /........... 

......./........... 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

ระบรุายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีท่ีต้องการ 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

.............................................................. 

............................................................... 

 

 

ประเดน็ ไม่มีปัญหา มีปัญหา หมายเหตุ 

7.3.2 ด้านปศสุตัว์   ระบรุายละเอียดปัญหา/เทคโนโลยีท่ีต้องการ 
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      (1) การปรับปรุงและพฒันาพนัธุ์

สตัว์ 

      (2) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 

      (3) การจดัการเลีย้งดสูตัว์ระยะ

ตา่งๆ 

      (4) การจดัการฟาร์ม 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

…………… 

…………… 

…………… 

………… 

………… 

………………………………………… 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

........................................................... 

7.3.2 ด้านปศสุตัว์ (ตอ่)    

(5) การปอ้งกนัและควบคมุโรคระบาด

สตัว์ 

      (6) การจดัการอาหารสตัว์ 

      (7) การจดัการควบคมุและรักษา

คณุภาพผลผลติหลงัการ 

เก็บเก่ียว 

      (8) การจดัการขนสง่นํา้นม/ผลผลติ  

 (9) การแปรรูป/ผลติภณัฑ์ 

(10) การตรวจสอบย้อนกลบั 

…………… 

.................... 

................... 

................... 

................... 

..................... 

……………… 

……………… 

……………… 

…………… 

................... 

................... 

.................... 

.................... 

.................... 

.................... 

................... 

…………… 

 

………………………………………………… 

.................................................................. 

.................................................................. 

................................................................... 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

………………………………………… 

7.3.3 ด้านประมง    

      (1) การเตรียมบอ่/กระชงั 

      (2) การเพาะและอนบุาล 

      (3) ปริมาณและคณุภาพนํา้ 

      (4) การปอ้งกนัและรักษา 

      (5) การจบัผลผลติ 

      (6) วิทยาการหลงัการจบัผลผลติ 

      (7) การแปรรูป 

      (8) บรรจภุณัฑ์ 

................... 

……………

……..……

……………

………… 

…………… 

…………… 

 

.................

....………

………..…

…………… 

…………… 

…………… 

…………… 

 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 

7.4 การเพ่ิมมลูคา่สนิค้า 

      (1) การแปรรูป 

      (2) บรรจภุณัฑ์ 

      (3) มาตรฐานสนิค้า 

 

...................

...................

................... 

 

................. 

................. 

................. 

 

............................................................ 

............................................................ 

............................................................ 

 
ประเด็น ไม่มีปัญหา มีปัญหา หมายเหตุ 

7.5 การตลาด    ระบรุายละเอียดปัญหา 
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      (1) ผลผลติสอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาด (เช่น ปริมาณ 

คณุภาพ ระยะเวลา ฯลฯ) 

      (2) ช่องทางการจําหนา่ย/ตลาด

รับซือ้ 

      (3) ราคาสนิค้า 

      (4) การรวบรวม/จดัเก็บสนิค้า 

........../............ 

..................... 

...................... 

........../............ 

...................... 

........../............ 

… …/……… 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

………… 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................. 

………………………………………………… 

……………………………………………… 

7.5 การตลาด  

      (5) การขนสง่สนิค้า 

      (6) การสง่มอบสนิค้า 

 

……/………… 

……/………… 

 

……………… 

……………… 

ระบรุายละเอียดปัญหา 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

7.6 การบริหารจดัการ 

      (1) ความสามารถและความ

เข้มแขง็ ของคณะกรรมการกลุม่ 

      (2) ความสามารถและความร่วมมือ

ของสมาชิก 

 

……/………… 

……………… 

……/………… 

……………… 

 

……………… 

……………… 

……………… 

……………… 

ระบรุายละเอียดปัญหา 

………………………………………………… 

…………………………………………………

………….……………………………………… 

………………………………………………… 

 

8. กาํหนดเป้าหมาย (ใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาของแปลงใหญ่ท่ีได้จัดทาํไว้) 

8.1 ลดต้นทนุการผลิต 

(   ) 1. ไมมี่   

( /  ) 2. มี  จากเดมิ...........9,000 บ/ไร่/ปี........บาท/หน่วย  เป็น..7,000บ/ไร่/ปี...บาท/หนว่ย 

8.2 เพิ่มผลผลิต 

(   ) 1. ไมมี่   

( /  ) 2. มี  จากเดมิ..3,000 กก./ไร่/ปี......หนว่ย/หนว่ยการผลิต  เป็น..3,250/ไร่/ปี...หน่วย/

หนว่ยการผลิต 

(เชน่ ก.ก./ไร่ , ก.ก./ตวั , ลิตร/ตวั เป็นต้น) 

8.3 พฒันาคณุภาพผลผลิต 

(   ) 1. ไมมี่  

(  / ) 2. มี ระบ ุเชน่ 

(   ) 2.1 มีมาตรฐานการผลิต 

2.1.1 รับรอง GAP จํานวน........63......ราย.(ระหวา่งการดําเนินการ). 

2.1.2 รับรองเกษตรอินทรีย์ จํานวน............................................ราย 

2.1.3 รับรอง RSPO จํานวน.............................    .....................ราย 

2.1.4 รับรองมาตรฐานอ่ืนๆ (ระบ)ุ................... จํานวน...............ราย 
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(   ) 2. ยกระดบัคณุภาพผลผลิต 

2.2.1 มีผลผลิตคณุภาพระดบั A เพิ่มขึน้ ร้อยละ........................................... 

2.2.2 อ่ืนๆ.................................................ร้อยละ....................................... 

8.4 ตลาด 

( /  ) 1. ไมมี่  

(   ) 2. มี ระบ ุเชน่ 

(   ) 1. มีแหลง่จําหนา่ย/ชอ่งทางการจําหนา่ยเพิ่มขึน้ จาก............แหลง่ เป็น............

แหลง่ 

(   ) 2. มีความมัน่คงทางตลาด ระบ.ุ........................................................................ 

      (เชน่ Contract Farming การซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น) 

(   ) 3. มีระบบตรวจสอบย้อนกลบั ระบ.ุ.................................................................... 

(เชน่ QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น) 

(   ) 4. อ่ืนๆ ระบ.ุ..................................................................................................... 

8.5 บริหารจดัการ (   ) 1. ไมมี่ ( /  ) 2. มี (ระบ)ุ (ตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ) 

( / ) 1. รวมกลุม่บริหารจดัการการผลิตร่วมกนั เชน่ วางแผนการผลิต, จดัซือ้ปัจจยั 

การผลิต,ใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร, บริหารจดัการนํา้ เป็นต้น 

(   ) 2. รวมกลุม่บริหารจดัการการตลาดร่วมกนั เชน่  วางแผนการตลาด, จําหนา่ย

ผลผลิต เป็นต้น 

(   ) 3. รวมกลุม่บริหารจดัการองค์กร เชน่ จดัตัง้กลุม่ / องค์กรเกษตรกร, บริหาร

จดัการเงินทนุและผลตอบแทน เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่  
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คาํชีแ้จง 1. ใช้ข้อมลูจากแผนพฒันาแปลงใหญ่ท่ีได้จดัทําไว้แล้ว 

  2. ให้เตมิคําลงในช่องระยะเวลาดําเนินงานท่ีกําหนดในแผน และทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่ง 

               ผลดําเนินการ 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดาํเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดาํเนินการ 

หมายเหตุ ดาํเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยงัไม่

ดาํเนินการ 

1. เตรียมการ      

1.1 ประชมุชีแ้จงสมาชิกแปลง  /    

1.2 จดัเก็บข้อมลูภาวะ

เศรษฐกิจ สงัคม ครัวเรือนของ

สมาชิกรายครัวเรือน 

 /    

1.3 จดัทําข้อมลูแผนท่ีราย

แปลง 

 /    

2. แผนและการดาํเนินงาน      

2.1 ลดต้นทนุการผลติ      

2.1.1 อตัราการใช้พนัธุ์   -     

2.1.2 ผลติพนัธุ์เพ่ือใช้เอง -     

2.1.3 การใช้ปุ๋ ยตามคา่

วิเคราะห์ดิน 

  /   

2.1.4 การใช้สาร 

ชีวภณัฑ์ปอ้งกนักําจดัศตัรูพืช/

สตัว์/ประมง 

-  /   

2.1.5 ทําปุ๋ ยอินทรีย์/ 

ชีวภาพ/จดัตัง้ธนาคารปุ๋ ย 

  /   

2.1.6 ลดต้นทนุคา่

พลงังานในการผลติ 

-     

2.1.7 การใช้เคร่ืองจกัรกล

ทดแทนแรงงาน 

     

2.1.8 ...........................      

.................................................      

2.1.9............................      

.................................................      

2.1.10..........................      

.................................................      
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ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเดน็ 

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน

ท่ีกาํหนด

ในแผน 

ผลการดาํเนินการ 

หมาย

เหต ุ

ดาํเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยังไม่

ดาํเนินการ 

2. แผนและการดาํเนินงาน(ต่อ)      

2.2 เพิ่มผลผลิต      

2.2.1 การใช้พนัธุ์ดี   /   

2.2.2 การปรับปรุงบํารุงดนิ   /   

2.2.3 การจดัการระบบนํา้   /   

2.2.4 การใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(ระบ)ุ…………………... 

…………………………………………… 

…………………………………………... 

     

2.2.5 การเขตกรรมท่ีถกูต้อง เชน่ 

การเพาะกล้า การตดัแตง่ก่ิง เป็นต้น 

     

2.2.6 ..............................      

...................................................      

2.2.7..............................      

...................................................      

2.2.8................................      

..................................................      

2.3 พฒันาคณุภาพผลผลิต  /    

2.3.1 การผลิตตามมาตรฐาน (ระบุ

มาตรฐานท่ีผลิต เชน่ GAP อินทรีย์ ฯลฯ) 

     

1) การถ่ายทอดความรู้  /    

2) ตรวจประเมินแปลงเบือ้งต้น  /    

3) ตรวจรับรองแปลง   /   

4) ....................................      

....................................................      
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5)...................................      

.....................................................      

.....................................................      

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระยะเวลา

ดาํเนินงานที่

กาํหนดในแผน 

ผลการดาํเนินการ 

หมายเหตุ ดาํเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยงัไม่

ดาํเนินการ 

2. แผนและการดําเนินงาน(ตอ่)      

2.3.2 ยกระดบัคณุภาพผลผลติ      

1) การใช้เทคโนโลยีการผลติท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้ได้ผลผลติมีคณุภาพ เช่น 

การหอ่ผล , การตดัแตง่ช่อผล เป็นต้น 

 /    

2) การใช้เทคโนโลยีการเก็บ

เก่ียวผลผลติท่ีเหมาะสม เช่น เคร่ืองมือ/

อปุกรณ์การเก็บเก่ียว , อายกุารเก็บเก่ียว

ท่ีเหมาะสม  เป็นต้น 

 /    

3) การใช้เทคโนโลยีหลงัการเก็บ

เก่ียวท่ีเหมาะสม เช่น การคดัเกรดผลผลติ 

, การใช้บรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสม เป็นต้น 

 /    

4) ...................................      

..............................................      

5).....................................      

..............................................      

6).....................................      

..............................................      

2.4 ตลาด      

2.4.1 สาํรวจความต้องการของ

ตลาดและผู้บริโภค 

 /    

2.4.2 สาํรวจข้อมลูภาพรวมของ

สนิค้าท่ีผลติ 

 /    

2.4.3 เช่ือมโยงการผลติและ

การตลาด เช่น ซือ้ขายออนไลน์Contract 

Farming การซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น 
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ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเดน็ 

ระยะเวลา

ดาํเนินงานท่ี

กาํหนดใน

แผน 

ผลการดาํเนินการ 

หมายเหตุ 
ดาํเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยังไม่

ดาํเนินการ 

2. แผนและการดาํเนินงาน(ต่อ)      

2.4.4 พฒันาระบบตรวจสอบ

ย้อนกลบั (ระบรุะบบท่ีดําเนินการ 

เชน่  QR code ,บาร์โค้ด เป็นต้น) 

     

2.4.5 สร้างมลูคา่เพิ่มให้สินค้า 

เชน่ การสร้างแบรนด์ , การพฒันา

บรรจภุณัฑ์ , การขนสง่สินค้าอยา่ง

รวดเร็ว เป็นต้น 

     

2.4.6 .................................      

...................................................      

2.4.7....................................      

....................................................      

2.4.8....................................      

..................................................      

2.5 บริหารจดัการ      

2.5.1 รวมกลุม่บริหารจดัการ

การผลิต ดงันี ้

     

1) วางแผนการผลิตให้

สอดคล้องกบัความต้องการตลาด

ร่วมกนั 

     

2) จดัซือ้ปัจจยัการผลิตร่วมกนั      

3) ใช้เคร่ืองจกัรกลการเกษตร

ร่วมกนั 

     

4) บริหารจดัการนํา้ร่วมกนั      

5) ........................................      
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.....................................................      

6)........................................ 

..................................................... 

     

7)....................................... 

.................................................... 

     

 

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

ประเดน็ 

ระยะเวลา

ดาํเนินงาน

ท่ีกาํหนด

ในแผน 

ผลการดาํเนินการ 

หมาย

เหต ุ

ดาํเนินการ

เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง

ดาํเนินการ 

ยังไม่

ดาํเนินการ 

2. แผนและการดาํเนินงาน(ต่อ)      

2.5.2 รวมกลุม่บริหารจดัการการตลาด 

ดงันี ้

     

1) วางแผนการตลาดร่วมกนั  /    

2) รวบรวมผลผลิตร่วมกนั  /    

3) จําหนา่ยผลผลิตร่วมกนั  /    

2.5.3 รวมกลุม่บริหารจดัการองค์กร 

ดงันี ้

     

1) ตัง้กลุม่ / องค์กรเกษตรกร      

2) ตัง้คณะกรรมการบริหารกลุม่/

องค์กร 

     

3) กําหนดกฎระเบียบ ข้อบงัคบัของ

กลุม่/องค์กร 

     

4) บริหารจดัการเงินทนุ      

5) บริหารจดัการผลตอบแทน      

6) ทําบญัชีกลุม่/องค์กร      

7) ..................................... 

.................................................... 

     

8)........................................      
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………..……………………………………. 

2.5.4 .......................................      

1) สง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง      

2............................................      

3............................................      

4……………………………………..      
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ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 คาํชีแ้จง :  ให้ทําเคร่ืองหมาย ลงในชอ่งกิจกรรม และสามารถตอบได้มากกวา่ 1 คําตอบ และกรอกข้อมลูในช่องงบประมาณ 

หน่วยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

(ระบุงบประมาณรวม

จากทุกกิจกรรมเป็น

รายหน่วยงาน) 

หมายเหตุ 
ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจัย 

การผลิต 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ 

.................... 

3. การบูรณาการการทาํงาน        

3.1. หน่วยงานภาครัฐภายในกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

       

- สํานกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั /    รวบรวมข้อมูล    

- สํานกังานเกษตรจงัหวดั /       

- สํานกังานประมงจงัหวดั  /      

- สํานกังานปศสุตัว์  /      

- สํานกังานการปฏิรูปท่ีดนิจงัหวดั        

- สํานกังานสหกรณ์จงัหวดั /    - ช่องทางการจาํหน่าย

นํา้มัน CPO 
 การสร้างความ

เข้มแข็งให้แก่

สมาชิกในแปลง

ใหญ่ 

- สํานกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดั /       

- สถานีพฒันาท่ีดนิจงัหวดั / / /   267,400  

- โครงการชลประทานท่ีดแูลพืน้ท่ี     จัดหาแหล่งนํา้   

- หนว่ยงานสงักดักรมวิชาการเกษตรท่ีรับผิดชอบ /       
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- หนว่ยงานสงักดักรมการข้าวท่ีรับผิดชอบ        

- หนว่ยงานสงักดักรมหมอ่นไหมท่ีรับผิดชอบ        

- หนว่ยงานสงักดัสํานกังานเศรษฐกิจการเกษตรท่ี

รับผิดชอบ 

       

- สํานกังานจดัรูปท่ีดินจงัหวดั        

- อ่ืนๆ (ระบ)ุศนูย์ผึง้ การเลีย้งชนัรงค์ / / /     

        

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท)  

(ระบุงบประมาณ

รวมจากทุก

กิจกรรมเป็นราย

หน่วยงาน) 

หมายเหตุ 

ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจัย 

การ

ผลิต 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ

......................... 

3. การบูรณาการการทาํงาน (ตอ่)        

3.2 หนว่ยงานภาครัฐอ่ืนๆ        

1) สํานกังานพาณิชย์จงัหวดั    /    

2) สํานกังานอตุสาหกรรมจงัหวดั    /    

3) องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน        

4) สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดั        

5) สํานกังานพฒันาชมุชนจงัหวดั        



-18- 
 

 

6) สํานกังานจงัหวดั        

7) หน่วยงานสงักดักระทรวงมหาดไทยระดบัจงัหวดัอ่ืนๆ 

(ระบ)ุ.............................................................................. 

       

8) หน่วยงานสงักดักระทรวงกลาโหมระดบัจงัหวดัอ่ืนๆ 

(ระบ)ุ........................................................................................ 

       

9) หน่วยงานสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................................ 

       

10) หนว่ยงานสงักดักระทรวงพลงังาน อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ........................................................................................ 

       

11) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร     แหล่งเงนิทุนใน

การสนับสนุน 
  

12) อ่ืนๆ(ระบ)ุ -สถาบนัเทคโนฯพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหาร

ลาดกระบงั(วิทยาเขต)  

/       

ส่วนท่ี 2 รายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาแปลงใหญ่ (ต่อ) 

 

หน่วยงาน 

กิจกรรม งบประมาณ (บาท) 

(ระบุงบประมาณรวม

จากทุกกิจกรรมเป็น

รายหน่วยงาน) 

หมายเหตุ 
ถ่ายทอด 

ความรู้ 

ปัจจัย 

การผลิต 

เคร่ืองมือ/ 

อุปกรณ์ 

การตลาด อ่ืนๆ

......................... 

3. การบูรณาการการทาํงาน (ตอ่)        

3.3 หนว่ยงานภาคเอกชน        
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1) สภาหอการค้าจงัหวดั /    ช่องทางจาํหน่าย

byproduct 
  

2) สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั /       

3) สมาคมอารักขาพืช        

4) บริษัท.........................................................        

5) อ่ืนๆ 

(ระบ)ุ..................................................... 

       

..............................................................................        

..............................................................................        

..............................................................................        

3.4 องค์กรพฒันาเอกชน (เชน่ NGOs)  (ระบ)ุ        

..............................................................................        

..............................................................................        

..............................................................................        

..............................................................................        

 

 

 



-20- 
 

 

ส่วนท่ี 3 ผลจากการดาํเนินงาน 

(ในกิจกรรมท่ียงัไมเ่กิดผลผลิตไมต้่องเตมิข้อมลู) 

 

ประเดน็ ผลลัพธ์ 

4. ผลจากการดาํเนินงาน  

     4.1.1 การลดต้นทนุการผลิต - ต้นทนุการผลิตตอ่หน่วยลดลง จาก..................บาท/หน่วย  

เป็น.............................บาท/หนว่ย  

- ต้นทนุการผลิตโดยรวมลดลง จาก..................บาท/

ฤดกูาลผลิต เป็น ................บาท/ฤดกูาลผลิต 

      4.1.2 การเพิ่มผลผลิต -  ผลผลิตเพิ่มขึน้ จาก.......................หน่วย/หนว่ยการ

ผลิต  เป็น..................หน่วย/หนว่ยการผลิต   

      4.1.3 การพฒันาคณุภาพ (   ) มีมาตรฐานการผลิต (ระบ)ุ.......................เพิ่มขึน้ 

จาก.........................ราย เป็น ........................ราย 

(   ) ยกระดบัคณุภาพผลผลิต โดยมีผลผลิตคณุภาพระดบั 

A เพิ่มขึน้ ร้อยละ.........................  

อ่ืนๆ............................. ร้อยละ.............. 

      4.1.4 การตลาด (   ) ปริมาณและคณุภาพผลผลิตสอดคล้องกบัความ

ต้องการของตลาด 

(   ) มีแหลง่จําหนา่ย/ชอ่งทางการจําหนา่ยเพิ่มขึน้  

จาก.........................แหลง่ เป็น............................แหลง่ 

(   ) มีความมัน่คงทางตลาด เชน่ Contract Farming การ

ซือ้ขายลว่งหน้า เป็นต้น 

(   ) มีระบบตรวจสอบย้อนกลบั เชน่ QR code ,บาร์โค้ด 

เป็นต้น 

(   ) ราคาจําหนา่ยผลผลิตเพิ่มขึน้ 

      4.1.5 การบริหารจดัการ (   ) กลุม่มีการบริหารจดัการการผลิตร่วมกนั  

(   ) กลุม่มีบริหารจดัการการตลาดร่วมกนั  

(   ) กลุม่มีการบริหารจดัการองค์กรร่วมกนั  

 

 

 


